Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

12/09/2019

Bijbelverhalen
Week 38: 16 t/m 20 september 2019
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16
Noach krijgt een opdracht, Genesis 6:9-22
Overal water, Genesis 7:1-24
Week 39: 23 t/m 27 september 2019
God is Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7
De regenboog, Genesis 9:8-17

Nummer 3

Agenda
September:
17-9: informatieavond
18-9: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
26-9: Leerlingenraad
28-9: Oud Papier

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 38: Algemene ruimtes
Week 39: Klas: Vrije keuzemomenten / spel

Oktober:
8-10: OC/MR-vergadering
9-10: Vragenuurtje

We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens de vrije
keuzemomenten en wat de algemene regels zijn die overal
in ons kindcentrum gelden.
Daarnaast zullen wij de eerste weken van het schooljaar
veel aandacht besteden aan groepsvormende activiteiten.

15-10: AC-vergadering
17-10: Studiemiddag
groep 3 t/m 8, alle
kinderen zijn vanmiddag
vrij
21 t/m 25-10:
herfstvakantie

Welkom
Gisteren hebben we er een nieuwe leerling bij gekregen: Quinten
Hospers is bij ons in groep 2 gestart. Van harte welkom op De
Wegwijzer Quinten! We wensen je een fijne tijd toe op onze school.
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28-10: Hoofdluiscontrole
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Oud papier
Op zaterdag 28 september is onze school aan de beurt om oud papier te lopen. De volgende ouders zijn
aan de beurt: Eddie Veldkamp, Berjun Huizenga, Luuk Uiterwijk en Wijndelt de Raad. Graag om 8.15 uur
verzamelen bij garage Robertus, Zuiderkijl 2. Alvast bedankt voor jullie inzet!

Groeps-informatieavond
Op dinsdag 17 september houden wij de groeps-informatieavond. Uw kind vertelt u dan alles over zijn of
haar nieuwe groep en u kunt zien wat uw kind allemaal gaat leren dit schooljaar. De avond start om 18.00
uur en is om 19.30 uur afgelopen. Voor groep 6/7/8 start de leerkracht om 18.00 uur met een korte toelichting
op de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De uitnodiging is per mail verstuurd. U bent van harte
welkom!

Logopedie op school
Hallo allemaal,
Ik ben Geeske Bouwknegt. Ik kom elke maandagochtend op CKC “De Wegwijzer” en
ben logopediste/dyslexiespecialiste/dyslexie-ICT-coach en eigenaar van Logopediepraktijk
Talk2b Logopedie Akoepedie Dyslexie.
Kinderen van “De Wegwijzer” en hun ouders kunnen zo in hun eigen schoolomgeving advies en
begeleiding ontvangen als er sprake is van problemen op het gebied van:







Adem en stem
Spraak
Mondmotoriek/mondgewoonten en/of slikken
Taalbegrip en/of taalproductie
Auditieve vaardigheden en/of gehoor
Lezen en/of spelling

Omdat de logopediste op school aanwezig is, is overleg met de leerkracht goed uit
te voeren zodat de begeleiding goed kan worden afgestemd op de problemen in de
klas.
Ook voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen van buiten de school is het mogelijk een afspraak
te maken voor logopedie op CKC “De Wegwijzer”.
U bent van harte welkom en kunt contact met mij opnemen via de mail (geeske@talk2b.nl) of telefonisch
(06-53815892). U kunt meer informatie vinden op de website (www.talk2b.nl).
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten, Geeske Bouwknegt
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Nieuws van de kinderopvang
We zijn de afgelopen week druk bezig geweest met de brandweer. Dit omdat op school ook de brandweer
langskwam om een ontruimingsoefening te houden. Zo hebben we blushanden gemaakt en een mooie
brandweerauto van een eierdoos.
Nu zijn we ook in het thema kunst begonnen. Zo hebben we al een kunstige fotosessie gehad waarin we
zelf onderdeel waren van het kunstwerk.

Nieuws uit de peutergroep
We zijn druk bezig met onze familie. Zo hebben we samen gezongen
wie woont er in ons huis... Zo hebben we ons eigen huis gemaakt. En
goed nadenken wie er in huis woont. Bijvoorbeeld papa, mama,
broer, zus. Ook zijn we echte kunstenaars en hebben een mooie fotolijst versierd. Hier kunnen we dan een
mooie foto in doen. Onze fotomuur begint al mooi vorm te krijgen. Heeft uw kind nog geen foto’s
meegenomen dan kan dit alsnog.

Nieuws uit groep 1 en 2
In onze groep zijn we deze week begonnen met het project kunst. De start van
het thema was een toneelstukje over een mevrouw die een kunstwerk zocht
voor aan haar muur, ze vond na lang zoeken een prachtig schilderij met
zonnebloemen waar ze heel vrolijk van werd.
Met de hele groep maken we voor haar een groot kunstwerk in onze klas, de
zonnebloemen van Vincent van Gogh. We hebben allereerst een woordweb
gemaakt met daarin alle woorden die we al kennen van kunst en dat is al best
veel!
We hebben verschillende schilderijen en beelden bekeken en vazen en potjes vergeleken met elkaar. Er
zijn zoveel verschillende vormen, kleuren en materialen waardoor we het soms
lastig vinden om te kiezen welke we nu het mooist vinden! Van klei maken we
allemaal onze eigen vaas uit één stuk, dat is best een lastige techniek maar de
kinderen beheersen het al heel goed.
In onze hal en in de klas zult u de komende weken onze kunstcollectie zien
groeien, kom gerust eens kijken naar de prachtige werken van uw kind!
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Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben twee hele leuke weken achter de rug waarin de kinderen heel hard
gewerkt hebben.
De kinderen van groep 3 hebben thema 1 bijna helemaal uit en ze kennen al veel
letters: de aa, i, e, d, r, k, n en s. Met deze letters kunnen ze al veel verschillende
woorden lezen. En tijdens de rekenles maken ze al echte plus- en minsommen
en dat is niet eenvoudig hoor.
Groep 4 is met taal druk bezig met het leren van verschillende woordsoorten. Ze
weten al wat een zelfstandig naamwoord is en ook dat daar altijd een lidwoord
voor past. Vorige week is de brandweer op bezoek geweest en dat was een hele
leuke en leerzame les. De kinderen hebben u vast het belang van een
rookmelder verteld. Volgende week dinsdag zien we u graag op de
informatieavond. De kinderen laten dan zien waar ze mee bezig zijn. Tot dan!

Nieuws uit groep 5 en 6
In groep 5 en 6 beginnen we deze week met de nieuwskring. Wat houdt dit precies in?
Elke week houdt een leerling een nieuwskring over een artikel uit de krant of van internet. Hierbij leest de
leerling het artikel voor, legt uit waarom voor dit artikel is gekozen, wie de schrijver is en eventueel de uitleg
van de moeilijke woorden. De leerling bedenkt ook drie vragen voor de rest van de klas en tot slot wordt er
kort een discussie gehouden over een vraag die diegene heeft bedacht. Al met al hoeft een nieuwskring
maar zo’n 10 minuten te duren. Als een leerling er niet uitkomt, vragen mag gerust!

Nieuws uit groep 7 en 8
Deze week zijn we begonnen met het project kunst. In groep 6/7/8 richten we ons op kunst in de Gouden
Eeuw en alles wat daarbij komt kijken.
De kinderen gaan verschillende onderzoeksvragen uitwerken en leren zodoende over onder andere over
de VOC, Rembrandt van Rijn en over verschillende wetenschappers uit die tijd.
In groep 7/8 gaat het rekenen veel over breuken: plus,- min,- keer- en deelsommen. In groep 7 zijn ze nog
gelijknamig, maar in groep 8 zijn ze bezig met ongelijknamige breuken. Het liedje van Snapje? met het
"optellen van breuken" helpt ons hierbij.
Afgelopen maandag hebben we van Halt een les gekregen over groepsdruk. We hebben tips gekregen
hoe we met groepsdruk om kunnen gaan zoals: Nee zeggen, weglopen van de groep en eventueel een
smoes bedenken waar je naartoe moet, praten met je ouders en naar jezelf luisteren.
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